Załącznik nr 1

Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF z dnia 17 marca 2009 r. nr 51/2008/2009 zmian
w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie

W § 7 ust. 1 pkt 4 zmieniono zapis:
„Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego”
na:
„Zakres i formę przeprowadzenia egzaminu dyplomowego”
W § 13 ust. 7 zmieniono zapis:
„poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem
rektora,”
na:
„dostarczenie na Ŝądanie dziekana orzeczenia lekarskiego o istnieniu lub braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach dydaktycznych,”
W § 19 ust. 15 pkt 1 zmieniono zapis:
„Nieobecność studenta na zajęciach usprawiedliwiają:
1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do nauki potwierdzone przez kierownika
Przychodni Lekarskiej AWF lub oddziału wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białej
Podlaskiej lub o konieczności opieki nad dzieckiem,
na:
„Nieobecność studenta na zajęciach usprawiedliwiają:
1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do nauki lub konieczności opieki nad
dzieckiem, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wpisane do ksiąŜeczki zdrowia
studenta,

W § 19 dodano ust. 17 o następującym brzmieniu:
„Prowadzący zajęcia ma prawo nie dopuścić do zajęć dydaktycznych studenta posiadającego
przeciwwskazania zdrowotne oraz studenta, którego stan lub zachowanie wskazuje na
spoŜycie alkoholu lub narkotyków, leków psychotropowych lub innych substancji o działaniu
odurzającym lub psychoaktywnym, którego zachowanie, w wyniku działania wskazanych
wyŜej środków, mogłoby zakłócić przebieg zajęć.
W § 20 ust. 4 zmieniono zapis:

„W przypadku zwolnienia lekarskiego lub innych uzasadnionych powodów,
uniemoŜliwiających udział w egzaminie, student zobowiązany jest powiadomić kierownika
zakładu o swojej nieobecności, najpóźniej w dniu egzaminu.”
na:
„W przypadku zwolnienia lekarskiego wpisanego do ksiąŜeczki zdrowia studenta lub innych
uzasadnionych powodów, uniemoŜliwiających udział w egzaminie, student zobowiązany jest
powiadomić kierownika zakładu o swojej nieobecności, najpóźniej w dniu egzaminu.”
W § 22 ust. 2 zmieniono zapis:
„Warunkiem wpisu na semestr wyŜszy jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich
zaliczeń i egzaminów obowiązujących w poprzednim semestrze oraz uzyskanie pozytywnej
opinii lekarskiej w trakcie obowiązkowych badań lekarskich.”
na:
„Warunkiem wpisu na semestr wyŜszy jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich
zaliczeń i egzaminów obowiązujących w poprzednim semestrze oraz posiadanie aktualnego
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania w danym kierunku.”
W § 22 ust. 6 zmieniono zapis:
„W przypadku braku zaliczenia lub uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej z jednego
przedmiotu dziekan, na uzasadniony wniosek studenta, moŜe wydać decyzję o wpisie
warunkowym na semestr wyŜszy i wyraŜeniu zgody na powtarzanie przedmiotu. Ponowne
niezaliczenie tego przedmiotu powoduje skreślenie z listy studentów.”
na:
„W przypadku braku zaliczenia lub uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej nie więcej
niŜ z dwóch przedmiotów dziekan, na uzasadniony wniosek studenta, moŜe wydać decyzję o
wpisie warunkowym na semestr wyŜszy i wyraŜeniu zgody na powtarzanie przedmiotu, a
ponowne niezaliczenie jednego z tych przedmiotów powoduje skreślenie z listy studentów.”
W § 24 ust. 1 pkt 3 zmieniono zapis:
„niezłoŜenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w określonym terminie,”
na:
„niezłoŜenia pracy dyplomowej lub niezaliczenia egzaminu dyplomowego w określonym
terminie,”
W § 25 ust. 3 zmieniono zapis:
„Wniosek o wznowienie studiów moŜe być złoŜony nie wcześniej niŜ w następnym roku
akademickim od daty skreślenia. Zasada ta nie dotyczy wznawiania studiów, kiedy przyczyną

skreślenia było niewniesienie opłaty związanej z odbywaniem studiów lub, gdy skreślenie
nastąpiło z powodu niezłoŜenia pracy dyplomowej w określonym terminie.”
na:
„Wniosek o wznowienie studiów moŜe być złoŜony nie wcześniej niŜ w następnym roku
akademickim od daty skreślenia. Zasada ta nie dotyczy wznawiania studiów, kiedy przyczyną
skreślenia było niewniesienie opłaty związanej z odbywaniem studiów lub, gdy skreślenie
nastąpiło z powodu niezłoŜenia pracy dyplomowej lub niezaliczenia egzaminu dyplomowego
w określonym terminie.”
W § 25 ust. 6 zmieniono zapis:
„Osoba, która została skreślona z listy studentów za niezłoŜenie w określonym terminie pracy
dyplomowej ma prawo wznowić studia w okresie do 5 lat, powtarzając seminarium
dyplomowe i wyrównując róŜnice programowe.”
na:
„Osoba, która została skreślona z listy studentów za niezłoŜenie w określonym terminie pracy
dyplomowej lub egzaminu dyplomowego ma prawo wznowić studia w okresie 5 lat od daty
skreślenia z listy studentów.
W § 27 ust. 4 (wcześniej błędnie nadano mu po raz drugi numer 3) zmieniono zapis:
„Student moŜe ubiegać się o urlop z powodów zdrowotnych bezpośrednio po zaistnieniu
przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, potwierdzonej przez kierownika
Przychodni Lekarskiej AWF lub oddziału wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białej
Podlaskiej. Po zakończeniu urlopu, student ma obowiązek przedłoŜyć zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów w Akademii.”
na:
„Student moŜe ubiegać się o urlop z powodów zdrowotnych bezpośrednio po zaistnieniu
przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, potwierdzonej zaświadczeniem
lekarskim, wpisanym do ksiąŜeczki zdrowia studenta o czasowej niezdolności do nauki,
wydanym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Po zakończeniu urlopu, student ma
obowiązek przedłoŜyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania
studiów w Akademii.”
Ustęp powyŜszy otrzymuje teŜ obecnie poprawnie nadany numer 4, co skutkuje równieŜ
zmianą numeracji dotychczasowego ust. 4 na 5, 5 na 6, 6 na 7, a 7 na 8.

Zmieniono brzmienie § 31 z:
„1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1) uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie
studiów i programie nauczania;

2) uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej od promotora i recenzenta;
3) złoŜenie dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji drukowanej, wraz z jej zapisem
cyfrowym (CD- R);
4) złoŜenie wymaganych dokumentów.
2. W sytuacji negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta dziekan moŜe, na
uzasadniony wniosek promotora, powołać drugiego recenzenta.
3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana lub osobę
upowaŜnioną, w skład której wchodzą przewodniczący, promotor i recenzent.
4. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie do 4 tygodni od daty złoŜenia przez studenta
pracy dyplomowej.
5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i jest dokumentowany protokołem.
6. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się oceny określone w § 17 ust. 1.
7. Ocena końcowa egzaminu jest średnią arytmetyczną z uzyskanych na egzaminie ocen
cząstkowych.”
na:
1.
" Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie stopnia kończą się złoŜeniem
egzaminu dyplomowego.
2.
Szczegółowy zakres oraz formę i sposób zdawania egzaminu dyplomowego określa
rada wydziału.
3.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1)
Zrealizowanie przez studenta przewidzianego w planach studiów i programach
nauczania zakresu kształcenia,
2)
Uzyskanie zaliczeń i złoŜenie wymaganych egzaminów ze wszystkich przedmiotów
przewidzianych w standardach kształcenia oraz planach i programach nauczania na danym
kierunku,
3)
Odbycie praktyk i obozów, jeŜeli są one przewidziane w standardach kształcenia oraz
w planach studiów i programach nauczania,
4)
Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, określonych dla danego kierunku
kształcenia w standardach nauczania oraz w planie studiów i programie nauczania,
5)
ZłoŜenie pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej opinii od promotora i recenzenta
– jeśli plan studiów i program nauczania i standardy kształcenia przewidują obowiązek
złoŜenia pracy dyplomowej,
6)
ZłoŜenie dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji drukowanej wraz z jej
zapisem cyfrowym (CD-R) oraz uzyskanie pozytywnego raportu w zakresie sprawdzenia w
systemie antyplagiatowym – w przypadku konieczności złoŜenia pracy dyplomowej,
7)
ZłoŜenie wymaganych dokumentów.”

Zmieniono brzmienie § 32 z:
„1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej dziekan
wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje
decyzję o:
1) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiów lub
2)

skreśleniu z listy studentów. „

na:
„Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia
1.
„JeŜeli plan i program studiów I stopnia na danym kierunku nie przewiduje obowiązku
złoŜenia pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy moŜe składać się z dwóch części:
praktycznej i teoretycznej, przy czym część teoretyczna moŜe mieć formę pisemną lub ustną.
2.
Jeśli na danym kierunku kształcenia studiów I stopnia rada wydziału ustali egzamin
składający się z części teoretycznej i praktycznej, a część teoretyczna - z części ustnej i
pisemnej, egzamin uwaŜa się za zdany jeśli student uzyska z kaŜdej części egzaminu ocenę co
najmniej dostateczną. KaŜda z części egzaminu podlega odrębnej ocenie.
3.
Ocena końcowa egzaminu jest średnią arytmetyczną z uzyskanych na egzaminie ocen
cząstkowych i obliczana jest zgodnie z zasadą:
od 3,0 do 3,24
- dostateczny (3,0),
od 3,25 do 3,74
- dostateczny plus (3,5),
od 3,75 do 4,24
- dobry (4,0),
od 4,25 do 4,74
- dobry plus (4,5),
od 4,75
- bardzo dobry (5,0),
4.
Egzamin dyplomowy student składa przed komisją powołaną przez dziekana wydziału,
właściwą dla danego kierunku kształcenia. Egzamin dyplomowy jest udokumentowany
protokołem.
5.
Termin egzaminu dyplomowego ustala dziekan wydziału po złoŜeniu przez studenta
wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dopuszczenia do egzaminu
dyplomowego.
6.
O terminie egzaminu dyplomowego student jest powiadamiany z 7-dniowym
wyprzedzeniem.
7.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego
nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie dziekan wyznacza termin
egzaminu poprawkowego jako termin ostateczny.
8.
Egzamin poprawkowy powinien się odbyć przed upływem 2 miesięcy od daty
pierwszego egzaminu dyplomowego.
9.
W przypadku uzyskania na poprawkowym egzaminie dyplomowym oceny
niedostatecznej dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów. Jeśli plan i program
studiów przewiduje obowiązek złoŜenia pracy dyplomowej, warunki i sposób składania
egzaminu dyplomowego określa § 33 Regulaminu Studiów.”
Zmieniono zapis § 33 z:

„Ukończenie studiów
1. Ukończenie studiów następuje po złoŜeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co
najmniej dostatecznym.
2. Student po złoŜeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem Akademii
Wychowania Fizycznego.
3. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym
pełne informacje o treści odbytych studiów i osiągniętych wynikach oraz o uzyskanych
uprawnieniach, osiągnięciach naukowych i sportowych, działalności na rzecz Uczelni,
członkostwie w studenckich kołach naukowych itp.
4. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.
5. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen
niedostatecznych uzyskanych w trakcie studiów,
2) ocena pracy dyplomowej,
3) ocena egzaminu dyplomowego.
Ostateczny wynik studiów stanowi 70% oceny wymienionej w ust. 5, pkt.1 oraz po 15% ocen
wymienionych w ust. 5, pkt.2 i 5, pkt.3.
6. W dyplomie ukończenia studiów wyŜszych wpisuje się ostateczny wynik studiów
wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
do 3,50 - dostateczny (3),
od 3,51 - 4,50 - dobry ( 4),
od 4,51 - bardzo dobry (5).
7. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, natomiast we wszystkich
innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust.5.
8. Ostateczny wynik studiów (podany z dokładnością do 0,01) jest podstawą klasyfikacji
(rankingu) absolwentów Akademii.
10. Na uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej rada wydziału
moŜe uhonorować studenta wyróŜnieniem.”
na:
„Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich
1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana lub przez osobę
przez niego upowaŜnioną, w skład której wchodzą przewodniczący, promotor oraz
recenzent.
2.
Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie do 6 tygodni od daty złoŜenia przez
studenta pracy dyplomowej.

3.
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i jest dokumentowany protokołem.
4.
Ocena końcowa egzaminu jest średnią arytmetyczną z uzyskanych na egzaminie ocen
cząstkowych i obliczana jest zgodnie z zasadą:
od 3,0 do 3,24
- dostateczny (3,0),
od 3,25 do 3,74
- dostateczny plus (3,5),
od 3,75 do 4,24
- dobry (4,0),
od 4,25 do 4,74
- dobry plus (4,5),
od 4,75
- bardzo dobry (5,0).
5.
W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej dziekan
wyznacza termin egzaminu poprawkowego jako termin ostateczny.
6.
W przypadku niezłoŜenia lub negatywnej oceny pracy dyplomowej przez promotora i
recenzentów, nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w drugim terminie oraz w
przypadku uzyskania w tym terminie egzaminu oceny niedostatecznej, dziekan wydaje
decyzję o:
1)
zezwoleniu na powtarzanie przedmiotu „seminarium magisterskie”,
2)
skreśleniu z listy studentów.”

Dodano ponadto nowy § 34, w wyniku czego dotychczasowy § 34 i 35 zmieniają
numerację na § 35 i § 36. Nowy § 34 otrzymuje brzmienie:
„Ukończenie studiów
1.
Ukończenie studiów następuje po złoŜeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co
najmniej dostatecznym.
2.
Student po złoŜeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie.
3.
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym
informacje o przebiegu odbytych studiów i osiągniętych wynikach oraz o uzyskanych
uprawnieniach, osiągnięciach naukowych i sportowych, działalności na rzecz Uczelni,
członkostwie w studenckich kołach naukowych itp.
4.
Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.
5.
Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń, z uwzględnieniem ocen
niedostatecznych, uzyskanych w trakcie studiów,
2) średnia arytmetyczna ocen z pracy dyplomowej, jeŜeli złoŜenie takiej pracy jest
wymagane w planach studiów i programach nauczania na danym kierunku,
3) średnia arytmetyczna ocen z egzaminu dyplomowego.
6.
Ostateczny wynik studiów stanowi:
1)
w przypadku studiów I stopnia, jeŜeli plan i program nauczania nie przewiduje pisania
pracy dyplomowej: 60% - średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń, z
uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w trakcie studiów i 40% - średnia
arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminu dyplomowego,
2)
w przypadku studiów I stopnia – jeŜeli plan i program nauczania przewiduje pisanie
pracy dyplomowej oraz studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich: 60% - średnia
arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych
uzyskanych w trakcie studiów, 30% - ocena pracy dyplomowej, 10% - ocena egzaminu
dyplomowego.

7.
W dyplomie ukończenia studiów wyŜszych wpisuje się ostateczny wynik studiów
wyrównywany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
do 3,90
- dostateczny (3,0),
od 3,91 do 4,40
- dobry (4,0),
od 4,41
- bardzo dobry (5,0).
8.
Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, natomiast we
wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, obliczony jak w
ust. 5 i 6.
9.
Ostateczny wynik studiów (podany z dokładnością do 0,01) jest podstawą klasyfikacji
(rankingu) absolwentów.
10.
Na uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej rada wydziału
moŜe uhonorować studenta wyróŜnieniem.”

Pozostałe zapisy Regulaminu Studiów AWF w Warszawie pozostają bez zmian. Zmiany w
Regulaminie Studiów AWF w Warszawie wchodzą w Ŝycie po wraz z początkiem roku
akademickiego 2009/2010, po ich zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego.
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